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 م اهللا الرمحن الرحيمـــبس

 
احلمد هللا الذى يرث االرض ومن عليها وهو خري الـوارثني والصـالة والسـالم عـىل سـيدنا 

 حممد الذى أرسل رمحة للعاملني وعىل آله واصحابه والتابعني هلم بإحسان اىل يوم الدين 
د اهللا املرتى غفـر فيقول العبد الفقري اىل رمحة مواله القدير مفتاح بن مأمون بن عب) اما بعد(

 اهللا له ولوالديه ومشاخيه واحبائه آمني 
هذه خالصة ىف علم الفرائض مجعتها للقارصين امثاىل تبرصة ولعلهـا تكـون للمنتهـني مـن 
األفاضل تذكرة جعلها اهللا خالصة لوجهه الكريم وسـببا للفـوز بجنـات النعـيم ونفعهـا النفـع 

 العميم 
 خيص كل ذى حق من تركة امليتوعلم الفرائض هو علم يعرف به ما 

 ما يتعلق برتكة امليت
احلق املتعلق بعني الرتكـة كالزكـاة والـرهن ) األول(ويتعلق برتكة امليت مخسة حقوق مرتبة 

الـديون املرسـلة اى ) الثالـث(مؤن التجهري بـاملعروف اى مـن غـري ارساف وال تقتـري ) الثانى(
ين اهللا تعاىل كصالة وصوم وزكاة وحـج وكفـارة  املطلقة عن تعلقها بعني الرتكة وجيب تقديم د

الوصية بالثلث فام دونه ألجنبى فان ) الرابع( "دين اهللا أحق بالقضاء"عىل دين اآلدمى حلديث 
كانت بأكثر من الثلث توقفت عىل اجازة الورثة بالنسبة للزائد وان كانت للوارث توقفت عىل 

 االرث ) اخلامس(اجازة باقى الورثة ولو بأقل متمول 
 أسباب االرث

النكاح وإن مل حيصل به وطء والخلوة ويرث به اثنان الـزوج ) االول(أسباب االرث ثالثة 
 "وهلـن الربـع ممـا تـركتم"وقولـه تعـاىل  "ولكم نصف ما ترك أزواجكم"والزوجة لقوله تعاىل 

مـة كلحمـة الـوالء حل"الوالء ويرث به اثنان معتق ومعتقة لقوله صىل اهللا عليه وسلم ) الثانى(
النسب ويرث بـه احـد وعرشـون وهـم األب واجلـد ألب ) الثالث( "النسب اليباع واليوهب

واألم واجلدة ألب واجلدة ألم واإلبن والبنـت وابـن اإلبـن وبنـت اإلبـن واألخ ألبـوين واألخ 
ألب واألخ ألم واألخت ألبوين واألخـت ألب واألخـت ألم وابـن األخ ألبـوين وابـن األخ 

 وابن العم ألببوين والعم ألب وابن العم ألبوين ألب والعم أل
ليس بعد األسباب الثالثة سبب متفق عليه فال يرد ان هنـاك سـببا خمتلفـا  )االول(تنبيهات 

فيه وهو بيت املال وهو املحل الذى حيفظ فيه مال املسلمني حتـت يـد اإلمـام او نائبـه لكنـه وان 
قد اطبق املتأخرون عـىل اشـرتاط انتظامـه اى بـان كان سببا رابعا عىل األصح ىف أصل مذهبنا ف

كان متوليه عدال بحيث يرصف املال الذى فيه ىف مصارفه الرشعية وقد آيسنا من انتظامه اىل ان 
 ينزل عيسى عليه السالم
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األسباب الثالثة ثالثة أقسام قسم يورث به من اجلانبني وهو النكاح وقسم يورث ) الثانى(
لوالء وقسم يورث به من اجلانبني تارة ومن جانب واحد أخرى وهو به من جانب واحد وهو ا

 النسب
ويتوارث الزوجان ىف عدة الطالق الرجعـى اى ألن الرجعيـة زوجـة إال ىف جـواز ) الثالث(
ء سواء كان الطالق ىف الصحة أم ىف املرض ال الزوجة املطلقة بائنا ىف مرض املوت عندنا  الوط

فا لالئمة الثالثة اما لو كـان الطـالق ىف الصـحة فـال ارث بيـنهام سواء انقضت عدهتا أم ال خال
 امجاعا

 موانع االرث
الرق فال يرث الرقيق بجميع انواعه ألنـه لـو ورث شـيئا مللكـه ) االول(موانع االرث ثالثة 

القتل وهو هنا من له مدخل ىف القتل ولو بحق فال يـرث ) الثانى(السيد وهو اجنبى عن امليت 
رواه النسـائى بإسـناد صـحيح وأمـا  "لـيس للقاتـل مـن املـرياث يشء"قتولـه خلـرب القاتل من م

املقتول فقد يرث من قاتله وذلك كأن جيرح عم ابن اخيه جرحا يرسى اىل النفس ثم مات العم 
قبل ابن اخيه املجروح وفيه حياة مستقرة فانه يرثه قطعا ولو سقط متوارثان من علـو اىل سـفل 

امت األسفل مل يرثه األعىل ألنه قاتل له وان مات االعـىل ورثـه األسـفل واحدمها فوق اآلخر ف
اخـتالف الـدين فـال تـوارث بـني مسـلم وكـافر خلـرب ) الثالـث(ألنه غري قاتل له نقله األذرعى 

ويتوارث الكفار بعضهم من بعض ولو  "ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم"الصحيحني 
لنصارى واملجوسى وعبدة األصنام ألن الكفـر كلـه ملـة واحـدة اختلفت أدياهنم كاليهودى وا

 ىف االرث
إن املرتد اليرث احدا من املسلمني وال من الكفار وال يرثه احـد مـن املسـلمني وال  )فائدة(

من الكفـار ومالـه لبيـت املـال فيـئ اذ ال وارث لـه وال يشـرتط ىف ذلـك انتظـام بيـت املـال ألن 
 رث ال ىف الفيئانتظامه إنام هو رشط ىف اال

 الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال بطريق اإلختصار عرشة وبطريق البسط مخسة عرش اإلبن وابـن اإلبـن 
وإن سفل واألب واجلد ألب وإن عال واألخ ألبوين واألخ ألب واألخ ألم وابن األخ ألبوين 

ألبـوين وإن سـفل  وإن سفل وابن األخ ألب وإن سفل والعم ألبوين والعـم ألب وابـن العـم
 وابن العم ألب وإن سفل والزوج واملعتق

 الوارثات من النساء
الوارثات من النساء بطريق اإلختصار سبع وبطريق البسـط عرشـ البنـت وبنـت اإلبـن وإن 
نزلت واألم واجلدة من جهة األم واجلدة من جهة األب وإن علتـا واألخـت ألبـوين واألخـت 

 قةألب واألخت ألم والزوجة واملعت
 إجتامع كل الورثة
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وإذا اجتمع كل الذكور فقط ورث منهم ثالثة اإلبن واألب والزوج والباقى منهم حمجوب 
وتكون مسئلتهم من اثنى عرش لألب السدس إثنان وللزوج الربـع ثالثـة ولإلبـن البـاقى وهـو 

 سبعة وهذه صورهتا 
 12 

 4/1زوج 
 6/1أب   

 إبن    ع

3 
2 
7 

 
فقط ورث منهن مخسة البنت وبنت اإلبن واألم والزوجـة واألخـت وإذا اجتمع كل النساء 

الشقيقة والباقى منهن حمجوب وتكون مسئلتهم من أربعة وعرشـين للبنـت النصـف إثناعرشـ 
ولبنت اإلبن السدس أربعة وللزوجة الثمن ثالثة ولألم السدس أربعة والباقى واحد لألخـت 

 الشقيقة تعصيبا مع الغري وهذه صورهتا 
 24 

 8/1زوجة      
 2/1بنت        

 6/1بنت ابن    
 اخت قه    ع

 6/1ام          

3 
12 
4 
1 
4 

 
واذا اجتمــع كــل الــذكور واإلنــاث وامليــت ذكــر ورث مــنهم مخســة األب واألم والزوجــة 
واإلبــن والبنــت والبــاقى حمجــوب ومســئلتهم أصــلها مــن أربعــة وعرشــين وتصــح مــن إثنــني 

 ولألم كذلك وللزوجة الثمن تسعة ولإلبن مع البنـت عصـبة وسبعني لألب السدس إثنا عرش
 للذكر مثل حظ األنثيني لإلبن ستة وعرشون وللبنت ثالثة عرش وهذه صورهتا

 
 زوجة 72 24  
 أم
 أب
 ابن
 بنت

8/1 
6/1 
6/1 
 ع

3 
4 
4 

13 

9 
12 
12 
26 
13 
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والزوج واإلبن وإذا اجتمع كل الذكور واإلناث وامليت أنثى ورث منهم مخسة األب واألم 
والبنت والباقى حمجـوب ومسـئلتهم أصـلها مـن إثنـى عرشـ وتصـح مـن سـتة وثالثـني لـألب 
السدس ستة ولألم كـذلك وللـزوج الربـع تسـعة ولإلبـن مـع البنـت عصـبة للـذكر مثـل حـظ 

 األنثيني لإلبن عرشة وللبنت مخسة وهذه صورهتا
  12 36 

 زوج 
 أم    

 أب   
 إبن    

 بنت    

4/1 
6/1 
6/1 
 ع
 

3 
2 
2 
5 
 

9 
6 
6 

10 
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 الفروض املقدرة ىف كتاب اهللا تعاىل

واعلم ان االرث نوعان فرض وتعصيب فالفرض هو نصيب مقدر رشعا ويقـال ملـن يرثـه 
 ذو فروض وسيأتى التعصيب ىف بابه ويقال ملن يرثه عصبة

ــث وا ــثمن والثل ــع وال ــاىل ســتة النصــف والرب ــاب اهللا تع ــدرة ىف كت ــان والفــروض املق لثلث
 والسدس فال يرد ان هناك فرضا سابعا وهو ثلث الباقى ىف الغراوين ألنه ثابت باإلجتهاد

 أقسام الورثة  
واعلــم ان الورثــة عــىل أربعــة أقســام مــنهم مــن يــرث بــالفرض وحــده وهــو ســبعة الــزوج 
والزوجة واألم واألخ ألم واألخت ألم واجلدة من جهة األم واجلدة من جهة األب ومنهم من 
يرث بالتعصيب وحده وهم اثنا عرش اإلبن وابن اإلبن واألخ الشـقيق واألخ ألب وابـن األخ 
الشقيق وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم ألبوين وابـن العـم ألب واملعتـق 
واملعتقة ومنهم مـن يـرث بـالفرض تـارة وبالتعصـيب اخـرى وهـن اربـع البنـت وبنـت اإلبـن 

خت ألب ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تـارة وجيمـع بيـنهام واألخت ألبوين واأل
 ومها األب واجلد

 من له النصف
والنصف فرض مخسة الزوج والبنت وبنت اإلبن واألخت ألبوين واألخـت ألب فـالزوج 
يأخذه اذا مل يكن معه فرع وارث والبواقى يأخذنه اذا مل يكن هلن مماثل وزاد ىف بنت اإلبن ان ال 

 ون معها البنت الواحدة وىف األخت ألب ان ال يكون معها األخت الشقيقة الواحدةيك
 من له الربع

والربع فرض اثنني الزوج والزوجة فالزوج يأخذه اذا كان معه فرع وارث والزوجة تأخـذه 
 اذا مل يكن معها فرع وارث
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 من له الثمن
 والثمن فرض واحد وهى الزوجة اذا كان معها فرع وارث

 من له الثلثان
والثلثان فرض اربعة البنت وبنت اإلبن واألخـت ألبـوين واألخـت ألب فهـن يأخذنـه اذا 

 كان هلن مماثل وزاد ىف بنت اإلبن واألخت ألب ما تقدم
 من له الثلث

والثلث فرض اثنني األم وولد األم فاألم تأخذه اذا مل يكـن معهـا فـرع وارث وال عـدد مـن 
 ء كانوا او ألب او ألم وولد األم يأخذه اذا كان له مماثلاالخوة واالخوات اشقا

فائدة لألم ثلث الباقى ىف الغراوين احدامها ان متوت الزوجة عن زوجها وأمها وأبيها فلألم 
ثلث الباقى بعد فرض الزوج وهو النصف ولألب الباقى وتكـون مسـئلتهم مـن سـتة حاصـلة 

ى ثالثة بسـتة ألن البـاقى مـن خمـرج النصـف من رضب خمرج النصف اثنني ىف خمرج ثلث الباق
بعد اسقاط بسطه منه واحد وهو يباين خمرج ثلث الباقى فترضب اثنني ىف ثالثة بسـتة فللـزوج 

 النصف ثالثة ولألم ثلث الباقى واحد ولألب الباقى اثنان وهذه صورهتا
 

 6 
 2/1زوج     

 باقى   3/1 ام     
 اب      ع

3 
1 
2 

 
الزوج عن زوجته وأمه وأبيه فلألم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة وهـو وثانيتهام أن يموت 

الربع ولألب الباقى وتكون مسئلتهم من أربعة خمـرج الربـع ألن البـاقى مـن خمـرج الربـع بعـد 
اسقاط بسطه منه ثالثة وهى مماثلة ملخرج ثلث الباقى فللزوجة الربع واحد ولألم ثلث البـاقى 

 ه صورهتا واحد ولألب الباقى اثنان وهذ
 4 

 4/1زوجة  
 باقى   3/1أم       

 أب      ع

1 
1 
2 

 
ان ما ذكر من ان لألم ىف الغراوين ثلث الباقى هـو مـا قىضـ بـه عمـر بـن اخلطـاب ) واعلم(

رىض اهللا عنه ووافقه اجلمهور ومنهم االئمة االربعة وذلك ال نالو اعطينا األم الثلث كامال لزم 
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 ىف صورة الزوج واما انه اليفضل عليها التفضيل املعهود وهو ان اما تفضيل األم عىل األب كام
 يعطى مثليها كام ىف صورة الزوجة

 من له السدس
والسدس فرض سبعة األب واألم وبنت اإلبن واجلد واألخـت ألب واجلـدة ألم كانـت او 

اذا كـان ألب وولد األم ذكرا كان او أنثى فاألب يأخذه اذا كـان معـه فـرع وارث واألم تأخـذه 
معها فرع وارث او عدد من اإلخوة او االخوات اشقاء كـانوا او ألب او ألم واجلـد يأخـذه اذا 
كان معه فرع وارث وبنت اإلبن تأخذه اذا كانت معهـا بنـت واحـدة وامـا اذا كانـت مـع بنتـني 
فاليشء هلا مـامل تعصـب بقريـب مبـارك واألخـت ألب تأخـذه اذا كانـت معهـا اخـت واحـدة 

ما اذا كانت مع شقيقتني فـاكثر فـاليشء هلـا مـامل تعصـب بقريـب مبـارك واجلـدة ألم ألبوين وا
كانت او ألب تأخذه مادامت صاحبة فرض وولد األم ذكرا كان او انثـى يأخـذه اذا مل يكـن لـه 

 مماثل
ان كال من األب واجلد يأخذ السدس فقط اذا كان مع الفرع الوارث الذكر ) االول(تنبيهان 

عصيب اذا كان مع الفرع الوارث األنثى والتعصيب فقط اذا مل يكـن معـه فـرع والسدس مع الت
كل من حجبه األب حجبه اجلد اال اذا كان هناك احد من االخـوة واالخـوات ) الثانى(وارث 

اشقاء كانوا او ألب ألنه يرث مع اجلد دون األب واما االخـوة واالخـوات ألم فـاألب واجلـد 
جلد مع االخـوة ىف بابـه وكـذلك ىف الغـراوين فـان لـألم فـيهام ىف حجبهم سواء وسيأتى حكم ا

ثلث الباقى بعد فرض احد الزوجني فيأخذ األب مثليها ولو كان بدل األب فيهام جد كان لألم 
 حينئذ الثلث كامال فتأخذ اكثر من اجلد 

 إجتامع اجلدات
ول مـن ادلـت واجلدات مطلقا وارثـات وغـري وارثـات فالوارثـات ثالثـة أقسـام القسـم األ

بمحض إناث وهن أم األم وأم أم األم وأم أم أم األم والقسم الثانى من ادلـت بمحـض ذكـور 
وهن أم األب وأم أبى األب وأم أبى أبى األب  والقسم الثالث من ادلت بإناث اىل ذكور وهن 
ر أم أم األب وأم أم أم األب وأم أم أبى األب وغري وارثات قسم واحد وهـو مـن ادلـت بـذكو

اىل إناث وهن أم أبى األم وأم أبـى أبـى األم وأم أبـى أم األم وأم أبـى أم األب وأم أم أبـى األم 
 قال ىف رشح الرتتيب وليس املراد بالذكور واإلناث هنا اجلمع بل ما يشمل الواحد فأكثر انتهى

اذا اجتمعـت جــدات وارثـات تسـاوى نســبهن سـواء اسـتوت جهــتهن أم ) األوىل(مسـائل 
فالسدس بينهن بالسوية مثال ذلك أم األم وأم األب وكذا أم أم األم وأم أبى األم وأم اختلفت 

 أم األب وكذا أم أم أم األم وأم أم أم األب وأم أم أبى األب وأم أبى أبى األب
اذا اجتمعت جدات وارثات اختلف نسبهن واسـتوت جهـتهن فالبعـدى حمجوبـة ) الثانية(

وأم أم أم األم وكـذا أم األب وأم أبـى األب وأم أبـى أبــى األب  مثـال ذلـك أم األم وأم أم األم
 وكذا أم األب وأم أم األب وأم أم أم األب 
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اذا اجتمعت جدات وارثات اختلف نسبهن وجهتهن فإن كانت القربى مـن جهـة ) الثالثة(
م وأم األم فالبعدى من جهة األب حمجوبة كأم األم وأم أم األب أو أم أبى األب وكذا أم أم األ

أم أم األب أو أم أم أبى األب أو أم أبى أبى األب وإن كانت القربى من جهة األب فال حتجب 
البعدى من جهة األم بل تشرتكان ىف السـدس كـأم األب وأم أم األم وكـذا أم أب األم أو أم أم 

 األب وأم أم أم األم
 أصحاب الفروض
وفرضـه ) الـزوج(مـن الرجـال وهـم  علم مما تقدم ان أصحاب الفروض ثالثة عرشـ أربعـة

وفرضه السدس إن انفـرد وحصـة ىف ) واألخ ألم(النصف عند عدم الفرع الوارث والربع معه 
) واجلـد(وفرضه السدس مع الفرع الوارث ) واألب(الثلث إن اجتمع مع غريه من أوالد األم 

ة فــروض وفرضـه السـدس مـع الفــرع الـوارث وسـيأتى ىف بــاب اجلـد مـع اإلخــوة ان لـه ثالثـ
وفرضـها النصـف إن ) البنـت(السدس والثلث كامال وثلـث البـاقى وتسـع مـن النسـاء وهـن 

وفرضـها السـدس مـع ) وبنـت اإلبـن(انفردت وحصة ىف الثلثني جمتمعة مع غريها من البنات 
البنت الواحدة وإال فالنصف إن انفردت وحصة ىف الثلثني إن اجتمعت مـع غريهـا مـن بنـات 

ها الثلث عنـد عـدم الفـرع الـوارث وعـدم عـدد مـن اإلخـوة واألخـوات وفرض) واألم(اإلبن 
وفرضها السـدس إن انفـردت ) واجلدة مطلقا(والسدس مع أحدمها وثلث الباقى ىف الغراوين 

وفرضـها النصـف إن انفـردت ) واألخـت ألبـوين(وحصة فيه جمتمعة مع غريها مـن اجلـدات 
وفرضـها السـدس مـع ) واألخـت ألب(وحصة ىف الثلثني جمتمعـة مـع غريهـا مـن الشـقيقات 

الشــقيقة الواحــدة وإال فالنصــف إن انفــردت وحصــة ىف الثلثــني إن اجتمعــت مــع غريهــا مــن 
وفرضـها السـدس إن انفـردت وحصـة ىف الثلـث جمتمعـة مـع ) واألخـت ألم(األخوات ألب 

 وفرضها الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن معه) والزوجة(غريها من أوالد األم 
 صيبالتع

وهو نصيب غري مقدر رشعا ويقال ملـن يرثـه عصـبة واحـدا كـان أو متعـددا مـذكرا كـان أو 
 مؤنثا

 أقسام العصبة
العصبة ثالثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغري وعصبة مع الغري فالعصبة بالنفس كل ذى 

اسـتغرقت  والء وكل ذكر قريب أخذ كل املال إذا انفرد عن الفرض أو الباقى بعده ويسقط إذا
الفروض الرتكة وهم أربعة عرش إثنان من الوالء ومها املعتـق واملعتقـة وإثنـا عرشـ مـن القرابـة 
وهم األب واجلـد واإلبـن وابـن اإلبـن واألخ ألبـوين واألخ ألب والعـم ألبـوين والعـم ألب 

 وابن األخ ألبوين وابن األخ ألب وابن العم ألبوين وابن العم ألب
ت البنوة ثم األبوة ثم اجلدودة واإلخوة ثم بنواإلخوة ثم العمومة فائدة جهات العصوبة س

ثم الوالء فإذا اجتمع عاصبان فأكثر تساوت جهتهام أو جهتهم واختلفت درجتهام أو درجتهم 
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قدم األقرب درجة وإن كان ضعيفا ىف القرابة مثال ذلك إبن وابن اإلبن ومها من جهـة واحـدة 
جة والثانى بعيد فسقط الثانى باألول لبعـده ىف الدرجـة وكـذا وهى البنوة األول قريب ىف الدر

إبن أخ ألب وابن إبن أخ شقيق األول قريب درجة لكنه ضعيف قرابة والثانى بعيد درجة لكنه 
 قوى قرابة فسقط الثانى وان كان قويا ىف القرابة باألول وإن كان ضعيفا فيها 

تهم واختلف ادالؤمها أو ادالؤهم قـدم وإذا اجتمع عاصبان فأكثر احتدت درجتهام أو درج
األقــوى ادالء فــاذا اســتووا ىف االدالء اىل امليــت فــان كــانوا كلهــم اشــقاء او كــانوا كلهــم ألب 

 فالحيجب بعضهم بعضا بل يشرتكون ىف اإلرث بينهم بالسوية 
والعصبة بالغري كل انثى عصبها ذكر وهى البنت باإلبن وبنت اإلبن بـإبن اإلبـن واألخـت 

 وين باألخ ألبوين واألخت ألب باألخ ألبألب
والعصبة مع الغـري كـل انثـى تصـري عصـبة باجتامعهـا مـع األخـرى وهـى األخـت ألبـوين 

 واألخت ألب إذا كانتا مع البنت أو مع بنت اإلبن 
تتمة حيث صارت األخت الشقيقة عصبة مع الغري صارت كاألخ الشقيق فتحجب اإلخوة 

من بعدهم من العصبات وحيث صـارت األخـت ألب عصـبة مـع ألب ذكورا كانوا أو إناثا و
 الغري صارت كاألخ ألب فتحجب بنى اإلخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات

فائدة إذا اطلقت العصوبة فاملراد هبا العصـوبة بـالنفس قـال الرافعـى إذا قلنـا عصـبة بـالغري 
 فالغري عصبة وإذا قلنا عصبة مع الغري فالغري ليس عصبة انتهى

ائدة قد علم مما تقدم ان ابن اإلبن يعصب بنـات اإلبـن سـواء كـن ىف درجتـه أو فوقـه مـن ف
بنات اإلبن بخالف إبن األخ فانه ال يعصب بنت األخ التى ىف درجته وال التى فوقه من بنـات 

 األخ إمجاعا ألهنن من ذوى األرحام 
 احلجب

احلجـب أن يفتـى ىف  يعـرف وهو بـاب عظـيم ىف الفـرائض قـال بعضـهم حـرام عـىل مـن ال
الفرائض انتهى وهو لغة املنع واصطالحا منع من قـام بـه سـبب اإلرث مـن االرث بالكليـة او 

 من اوفر حظه واألول حجب احلرمان وهو املراد عند اإلطالق والثانى حجب النقصان
 حيجب من حيجب ومن ال

والزوج والزوجة  ستة من الورثة ال يدخل عليهم احلجب وهم األب واألم واإلبن والبنت
 ويدخل عىل غريهم 

 فاملعتق واملعتقة حيجبان بعصبة النسب 
 وابن اإلبن حيجب باإلبن 

 واجلد حيجب باألب 
 واجلدة ألم حتجب باألم 

 واجلدة ألب حتجب باألبوين
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 وبنت اإلبن حتجب باإلبن وبالبنتني فأكثر مامل تعصب بقريب مبارك  
 حيجب بثالثة اإلبن وابن اإلبن واألب  وكل من األخ ألبوين واألخت ألبويني

واألخ ألب حيجب بخمسة هؤالء الثالثة واألخ ألبوين واألخت ألبوين إذا صارت عصبة 
 مع الغري 

واألخت ألب حتجب بستة هـؤالء اخلمسـة واألختـني ألبـوين فـأكثر مـامل تعصـب بقريـب 
 مبارك 

واألب واجلد والبنت وبنت وكل من األخ ألم واألخت ألم حيجب بستة اإلبن وابن اإلبن 
 اإلبن 

وابن األخ ألبوين حيجب بثامنية اإلبن وابن اإلبن واألب واجلد واألخ ألبـوين واألخ ألب 
 واألخت ألبوين واألخت ألب إذا صارت عصبة مع الغري

 وابن األخ ألب حيجب بتسعة هؤالء الثامنية وابن األخ ألبوين  
 وابن األخ الب والعم ألبوين حيجب بعرشة هؤالء التسعة

 والعم ألب حيجب بإحد عرش هؤالء العرشة والعم ألبوين 
 وابن العم ألبوين حيجب بإثنى عرش هؤالء االحد عرش والعم ألب 

 وابن العم ألب حيجب بثالثة عرش هؤالء اإلثنى عرش وابن العم ألب 
 املسئلة املشرتكة

من أوالد األم وواحـدا أو أكثـر مـن صورة املشرتكة ان ختلف امرأة زوجا واما واثنني فأكثر 
اإلخوة األشقاء ومسئلتهم من ستة فللزوج النصف ثالثة ولألم السـدس واحـد ولإلخـوة ألم 
الثلث اثنان فمقتىض القياس سقوط اإلخوة األشقاء ألهنم عصـبة وبـه قـال أبـو حنيفـة وامحـد 

اكهم ىف األدالء باألم وروى عن الشافعى واملذهب املعتمد عنه ان جيعلوا كلهم أوالد أم الشرت
ويقطع النظر عن أبـيهم بالكليـة حتـى يرثـون حينئـذ بـالفرض مـن حيـث اإلخـوة ألم فقـط ال 
بالتعصب ويقسـم ثلـث الرتكـة عـىل مجيـع اإلخـوة ألم واإلخـوة ألبـوين عـىل عـدد رؤوسـهم 

شـام ويستوى فيه الذكر واألنثى من الفريقني وبه قال اإلمام مالـك وأهـل املدينـة والبرصـة وال
 وهذه صورهتا

  6 
 3 2/1 زوج
 1 6/1 ام

 اختان الم
 2 3/1 اخ ق
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فائدة البد ىف تسمية هذه املسئلة واحلكم فيها بام ذكر من ثالثة رشوط احدها ان يكون ولـد 
األم اثنني فأكثر اما اذا كان واحدا فرضنا له السدس والباقى لالخوة ألبوين والثانى ان يكـون 

ا أو ذكورا وإناثـا فـان كـانوا إناثـا فرضـنا هلـن النصـف اوالثلثـني وعالـت االخوة ألبوين ذكور
املسئلة والثالث ان يكونوا اخوة ألبوين فان كانوا اخوة ألب فاليرثون وال يشاركون ولـد األم 

 لعدم الرحم املوجب لإلشرتاك
 اجلد مع اإلخوة

ه جـدا فعـن عمـر ابـن وهو أمرمهم صعب املراد فقد كان السلف الصالح يتوقون الكالم في
 رواه الدار قطنى "أجرؤكم عىل قسمة اجلد أجرؤكم عىل النار"اخلطاب 

واعلم انه اذا اجتمع اجلد مع واحد من اإلخـوة واألخـوات ألبـوين أو ألب فللجـد معهـم 
 حالتان تارة اليكون معهم ذو فرض وتارة يكون معهم ذو فرض 

 اذا مل يكن معهم ذو فرض
حد من اهل الفروض فللجد حالتان املقاسمة وثلث املـال امـا املقاسـمة اذا مل يكن معهم وا

فيام اذا استوت املقاسمة وثلث املال له كجد وأخوين او كانت املقاسمة له اكثر مـن ثلـث املـال 
 كجد وأخ وثلث املال فيام اذا كان ثلث املال له اكثر من املقاسمة كجد وثالثة اخوة

 اذا كان معهم ذو فرض
ن معهم ذو فرض فللجد ثالثة احوال املقاسمة وثلـث البـاقى بعـد الفـرض وسـدس إذا كا

املال فاملقاسمة فيام اذا استوت له املقاسـمة وثلـث البـاقى والسـدس كـزوج وجـد وأخـوين أو 
استوت املقاسمة وثلث الباقى ومها اكثر من السدس كأم وجـد وأخـوين أو اسـتوت املقاسـمة 

قى كزوج وجدة وجد وأخ أو كانـت املقاسـمة اكثـر مـن ثلـث والسدس ومها اكثر من ثلث البا
 الباقى ومن السدس كجدة وجد وأخ 

أما ثلث الباقى فهو ما اذا كان ثلث الباقى لـه اكثـر مـن املقاسـمة ومـن السـدس كـأم وجـد 
 وثالثة اخوة

أما سدس املال فهو ما اذا كان السدس له اكثر من املقاسمة ومن ثلث الباقى كزوجة وبنتني 
جد وأخ أو زوج وأم وجد أو يستوى له السدس وثلث الباقى ومها اكثر من املقاسـمة كـزوج و

 وجد وثالثة اخوة
إذا كان مع اجلد واالخوة ذو فرض ومل يبق بعد الفـرض االقـدر السـدس ) األول( تنبيهات

أخذه اجلد وسقطت االخوة كبنتني وأم وجد واخوة وإذا بقـى بعـد الفـرض أقـل مـن السـدس 
لسدس وتعول املسئلة وسقطت االخوة كزوج وبنتني وجـد واخـوة وكـذا لـو مل يبـق فرض له ا

 يشء أصال كبنتني وأم وزوج وجد واخوة 
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إذا كان مع اجلد واحدة فأكثر من األخوات واقتىض احلال املقاسمة سواء كان معـه ) الثانى(
فهـو كـاألخ صاحب فرض أم ال أخذ اجلد مثل حظ االنثيني وتصري األخت معه عصبة بالغري 

 ىف سهمه وحكمه كجدة وجد واخت
ان اجلد بانضاممه اىل األخت ال حيجب األم من الثلث اىل السدس ألنه لـيس بـأخ ) الثالث(

 حقيقة بل لألم حينئذ الثلث كامال كأم وجد وأخت 
 إجتامع اجلد مع اإلخوة ألبوين واالخوة ألب  

ر فحكم اجلد ما سبق ويعد األشـقاء إذا اجتمع مع اجلد اخوة أشقاء واخوة ألب واحد فأكث
عىل اجلد االخوة ألب لينتقص بسبب ذلك نصيب اجلد فاذا اخذ اجلد حقه تكون االخوة بعـد 
ذلك كان مل يكن معهم جد وعىل هذا فإن كان ىف األشقاء ذكر فالباقى لألشقاء وتسقط االخوة 

قاسـمة فللجـد سـهم ألب وذلك كـام ىف جـد وأخ شـقيق وأخ ألب أصـلها ثالثـة واجلـد لـه امل
 والباقى سهامن للشقيق وال يشء لألخ ألب ألنه حمجوب بالشقيق وهذه صورهتا

 
 3 

 جد                
 مأخ ألبوين       
 أخ ألب           

1 
2 

 
وإن مل يكن ىف األشقاء ذكر فتأخذ الشقيقة الواحدة اىل النصف والباقى لالخوة ألب كام ىف 

أصلها مخسة واجلد له املقاسمة فللجـد سـهامن وللشـقيقة سـهامن جد وأخت شقيقة وأخ ألب 
 ونصف والباقى نصف سهم لالخ ألب وهذه صورهتا

  
 5 

 جد 
 أخت   قه
 اخ ألب

2 
2/1 2    
2/1 

  
فإن مل يبق بعد أخذ اجلد حقه اال نصف املال او أقل منه أخذته الشقيقة وسقط االخوة ألب 

أصلها أربعة واجلـد لـه ثلـث البـاقى فللزوجـة الربـع  كام ىف زوجة وجد وشقيقة وأخوين ألب
 واحد وللجد ثلث الباقى واحد والباقى اثنان للشقيقة ويسقط االخوان ألب وهذه صورهتا 
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 4 

 4/1زوجة   
 باقى  3/1جد    

 2/1اخت قه  
 اخوين ألب

1 
1 
2 

 وكزوجــة وجــد وشــقيقة وأخ ألب أصــلها اربعــة وتصــح مــن عرشــين واجلــد لــه املقاســمة
 فللزوجة مخسة وللجد ستة والباقى تسعة للشقيقة ويسقط االخ ألب وهذه صورهتا

 
 4 20 

 4/1زوجة  
 جد

  ماخت قه      
 اخ ألب

1 
 

3 

5 
6 
9 

 
وتأخذ الشقيقتان فاكثر اىل الثلثني وال يشء لإلخوة ألب ألنه ال يفضل بعد الثلثني يشء كام 

ثلـث املـال واحـد والبـاقى اثنـان للشـقيقتني  ىف جد وشقيقتني وأخ ألب اصلها ثالثة واجلد لـه
 واليشء لألخ ألب وهذه صورهتا
 3 

 جد
 اختني قه
 اخ ألب

3/1 
3/2 

1 
2 

 
 األكدرية

أركاهنا أربعة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت ألب وأصلها من ستة للزوج النصـف 
فتعـول املسـئلة ثالثة ولألم الثلث اثنان وللجد السدس واحد ويفرض لألخت النصف ثالثـة 

من ستة اىل تسعة ثم جيمع سـدس اجلـد ونصـف األخـت ومهـا أربعـة ويقسـم بيـنهام أثالثـا لـه 
الثلثان وهلا الثلث فترضب ثالثة عدد رؤسهام ىف تسعة يكـون احلاصـل سـبعة وعرشـين ومنهـا 
تصح ومن له يشء من أصل املسألة أخذه مرضوبا ىف جزء السهم فللزوج ثالثة ىف ثالثة بتسعة 

لألم اثنان ىف ثالثة بستة وللجـد مـع األخـت أربعـة ىف ثالثـة بـإثنى عرشـ للجـد ثلثاهـا ثامنيـة و
 ولألخت ثلثها اربعة وهذه صورهتا
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 6  2  2/1زوج  

 3/1أم     
 6/1جد   

 2/1أخت  

3 
2 
1 
3 

 
 

4 
 

9 
6 
8 
4 

9  
 تأصيل املسائل

 ض أو رؤس العصبةوالتأصيل هو حتصيبل أقل عدد يصح منه خمرج فرض أو فرو
فإذا متحضت الورثة كلهم عصبات فأصل املسألة عدد رؤسهم مع فـرض كـل ذكـر بـأنثيني 

 إن كان فيهم انثى كثالثة بنني او ابن وبنت فأصل املسألة فيهام ثالثة
 وان كان ىف الورثة ذو فرض واحد فأصل املسألة من خمرج ذلك الفرض كزوج وعم

ني خمـرجيهام بالنسـب األربـع وهـى التامثـل والتـداخل وان كان فيهم ذو فرضـني فلتنظـر بـ
 والتوافق والتباين

فان كانا متامثلني فأصل املسألة احدها كنصفني ىف مسألة زوج واخت فأصلها من اثنني ألن 
هذا العدد احد املخرجني وان كانا متداخلني فأصل املسألة اكربمها كسدس وثلث ىف مسألة أم 

ستة ألن هـذا العـدد أكـرب املخـرجني وان كانـا متـوافقني فأصـل وأخوين ألم وعم فأصلها من 
املسألة هو احلاصل من رضب وفق احدمها ىف كامل اآلخر كسدس وثمن ىف مسألة أم وزوجـة 
وابن فأصلها أربعة وعرشون ألن هـذا العـدد هـو احلاصـل مـن رضب وفـق احـدمها ىف كامـل 

رضب الكـل ىف الكـل كثلـث وربـع ىف  اآلخر وان كان متباينني فأصل املسألة هو احلاصـل مـن
 مسألة أم وزوجة وعم فأصلها اثناعرش ألن هذا العدد هو احلاصل من رضب ثالثة ىف أربعة

إذا علمت تلك القواعد ىف استخراج األصول علمت ان اصـول املسـائل التـى فيهـا فـرض 
 سبعة إثنان وثالثة وأربعة وستة وثامنية واثنا عرش واربعة وعرشون

اصول املسائل اذا كثرت فروضها سـميت عائلـة والتعـول منهـا اال ثالثـة وهـى  واعلم ان 
 الستة واإلثناعرش واألربعة وعرشون

فالستة تعول اىل سبعة كزوج واختني ألبوين او ألب واىل ثامنية كزوج وأم واختـني ألبـوين 
ألبـوين او ألب واىل تسعة كزوج واختني ألبوين واخوين ألم واىل عرشـة كـزوج وأم واختـني 

 واخوين ألم 
واالثنا عرش تعول اىل ثالثة عرش كزوجة وأم واختني ألبوين واىل مخسة عرش كزوج وبنتـني 

 وأب وأم واىل سبعة عرش كزوجة وأم واختني ألبوين واخوين ألم
 واألربعة والعرشون تعول اىل سبعة وعرشين فقط كزوجة وبنتني وأب وأم

 تصحيح املسائل
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قل عدد خيرج منه نصيب كل وارث صحيحا فاملراد به إزالة الكرس والتصحيح هو حتصيل ا
 الذى وقع بني رؤس كل فريق من الورثة وسهامهم من أصل املسالة 

فإذا صحت املسالة من أصلها فذاك واضـح غنـى عـن العمـل كـزوج وابـن وبنـت فأصـلها 
 أربعة ومنها تصح فللزوج منها واحد ولإلبن اثنان وللبنت واحد

 تصح من أصلها بل وقع فيها إنكسار عىل فريق واحد او اثنـني او ثالثـة او اربعـة وأما اذا مل
 وال يزيد اإلنكسار عىل ذلك فتحتاج اىل تصحيحها

 اإلنكسار عىل فريق واحد
اذا كان اإلنكسار عىل فريق واحد فانظر بني عـدد الـرؤس والسـهام بـالتوافق والتبـاين فـان 

جزاء فارضب وفق عـدد الـرؤس ىف أصـل املسـالة او عوهلـا ان كان بينهام توافق ىف جزء من األ
 كانت عائلة فامحصل تصح منه املسألة 

وان كان بينهام تباين فارضب مجيع عدد الرؤس ىف اصل املسألة او عوهلا ان كانت عائلة فـام 
 حصل تصح منه املسالة

 املوافقة ومجيعه واملرضوب ىف أصل املسألة او عوهلا ان كانت عائلة من وفق عدد الرؤس ىف
 ىف املباينة يسمى جزء السهم وكل من له يشء من أصل املسألة يأخذه مرضوبا ىف جزء السهم 

ن عـىل أربعـة اعـامم مثال التوافق كأم وأربعة أعامم فأصلها ثالثة لألم الثلث واحد يبقى اثنـا
الينقسامن عليهم وبني رؤسـهم وسـهامهم توافـق ىف النصـف فـارضب وفـق الـرؤس اثنـان ىف 
أصل املسألة ثالثة يكون احلاصل ستة ومنها تصح فلألم واحد ىف اثنني بـاثنني ولألعـامم اثنـان 

 ىف اثنني باربعة لكل واحد منهم واحد وهذه صورهتا 
 2   3 6 

 3/1أم   
 م   عأربعة اعام

1 
2 

2 
4 

 
 ثالثــةاىل ســبعة فللــزوج النصــف  تعــولوكــزوج وســت أخــوات ألبــوين فأصــلها ســتة و

ولألخوات ثلثان أربعة التنقسم عليهن وبني رؤسهن وسهامهن توافق بالنصف فارضب وفق 
رين ومنهـا تصـح ـالرؤس ثالثة ىف أصل املسألة بعوهلا وهو سـبعة يكـون احلاصـل أحـدا وعشـ

ر لكـل واحـدة مـنهن اثنـان ـالثة بتسعة ولألخوات أربعة ىف ثالثة بـاثنى عشـفللزوج ثالثة ىف ث
 وهذه صورهتا

 3   6 21 
 2/1زوج  

 3/2ست اخوات ألبوين 
3 
4 

9 
12 

 7  
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ومثال التباين كبنت وثالثة أعامم فأصلها اثنان للبنت النصف واحد يبقى واحد عـىل ثالثـة 
تبـاين فـارضب مجيـع الـرؤس ثالثـة ىف أصـل  اعامم الينقسم علـيهم وبـني رؤسـهم وسـهامهم

املسألة اثنني يكون احلاصل ستة ومنها تصح فللبنت واحد ىف ثالثة بثالثة ولالعامم لكل واحد 
           منهم واحد وهذه صورهتا  

 3  
 2 6 

 2/1بنت   
 ثالثة اعامم   ع

1 
1 

3 
3 

 
ــوين فأصــلها ســتة وتعــول اىل ســبعة  ــة وكــزوج ومخــس أخــوات ألب للــزوج النصــف ثالث

ولألخوات ثلثان أربعة التنقسم عليهن وبني رؤسهن وسهامهن تباين فـارضب مجيـع الـرؤس 
مخسة ىف أصل املسألة بعوهلا وهو سبعة يكون احلاصل مخسة وثالثني ومنها تصح فللزوج ثالثة 
ىف مخسة بخمسـة عرشـ ولألخـوات أربعـة ىف مخسـة بعرشـين لكـل واحـدة مـنهن أربعـة وهـذه 

 هتاصور
 5  
 6 35 

 2/1زوج              
 3/2مخسة أخوات ألبوين 

3 
4 

15 
20 

 7  
 اإلنكسار عىل فريقني

إذا كان اإلنكسار عىل فريقني فانظر بني كل فريق وسهامه بالتوافق والتباين وحينئذ فاما ان 
ريق سهامه ويباين يوافق كل من الفريقني سهامه واما ان يباين كل منهام سهامه وأما ان يوافق ف

اآلخر سهامه فهذه ثالثة احوال فاحفظ فيها املباين بتاممه ووفق املوافق ثم انظر بني املحفوظني 
بالنسب األربع فان متاثال فارضب احدمها ىف أصل املسألة أو عوهلا إن كانت عائلـة فـام حصـل 

ان كانـت عائلـة فـام تصح منه املسألة وان تـداخال فـارضب اكربمهـا ىف أصـل املسـألة أو عوهلـا 
حصل تصح منه املسألة وان توافقا فارضب وفق احدمها ىف كامل اآلخر فـام حصـل ارضبـه ىف 
أصل املسألة أو عوهلا إن كانت عائلة فام حصل تصح منه املسألة وان تباينا فارضب احـدمها ىف 

 املسألة اآلخر فام حصل ارضبه ىف أصل املسألة أو عوهلا ان كانت عائلة فام حصل تصح منه
واملرضوب ىف أصل املسألة أو عوهلا ان كانت عائلة يسمى جزء السهم وكل من له يشء من 

 أصل املسألة يأخذه مرضوبا ىف جزء السهم
 فيحصل اثنتا عرشة صورة حاصلة من رضب ثالثة أحوال ىف النسب األربع ولنمثل للكل
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ثالثة للمامثلة ىف املباينة وتصح ففى ثالثة اخوة ألم وثالثة اعامم أصلها ثالثة وجزء سهمها 
من تسعة فلثالثة اخوة ألم واحد ىف ثالثة بثالثة لكل واحد منهم واحد ولثالثة اعـامم اثنـان ىف 

 ثالثة بستة لكل واحد منهم اثنان وهذه صورهتا
  3  
  3 9 

3 
3 

 3/1ثالثة اخوة ألم   
 ثالثة اعامم  ع

1 
2 

3 
6 

 
ها أربعة وجزء سهمها ثامنية للمداخلة ىف املباينة وتصح من وىف زوجتني وثامنية أعامم أصل  

اثنني وثالثني فللزوجتني واحد ىف ثامنية بثامنية لكل واحدة أربعة ولألعامم ثالثة ىف ثامنية بأربعة 
 وعرشين لكل واحد ثالثة وهذه صورهتا

  8  
  4 32 

2 
8 

 4/1زوجتني   
 ثامنية اعامم  ع

1 
3 

8 
24 

 
دات وستة أعامم أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عرش للموافقة ىف املباينة وتصـح وىف أربع ج

من اثنني وسبعني فللجدات واحد ىف اثنى عرش باثنى عرش لكل واحدة ثالثـة ولألعـامم مخسـة 
 ىف اثنى عرش بستني لكل واحدة عرشة وهذه صورهتا                     

  12  
  6 72 

4 
6 

 6/1أربع جدات  
 اعامم  عستة 

1 
5 

12 
60 

 
وىف أربع زوجات ومخسة بنني أصلها ثامنية وجزء سهمها عرشون للمباينة ىف املباينة وتصح 
من مائة وسـتني فللزوجـات واحـد ىف عرشـين بعرشـين لكـل واحـدة مخسـة وللبنـني سـبعة ىف 

 عرشين بامئة واربعني لكل واحد ثامنية وعرشين وهذه صورهتا
  20  
  8 160 

4 
5 

 8/1بع زوجات ار
 مخسة بنني  ع

1 
7 

20 
140 
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وىف أم وأربعة اخوة ألم وثامن اخوات ألب اصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سـهمها اثنـان  
للمامثلة ىف املوافقة وتصح من أربعة عرشـ فلـألم واحـد ىف اثنـني بـاثنني ولالخـوة ألم اثنـان ىف 

ىف اثنني بثامنيـة لكـل واحـدة مـنهن اثنني بأربعة لكل واحد منهم واحد ولألخوات ألب أربعة 
 واحد وهذه صورهتا 

  2  
  6 14 
 

2 
3 

 6/1أم                 
 3/1أربعة اخوة ألم     

 3/2ثامن اخوات ألب  

1 
2 
4 

2 
4 
8 

  7  
وىف أم وثامنية اخوة ألم وثامن اخوات ألب اصلها ستة وتعول لسبعة وجـزء سـهمها اربعـة 

وتصح من ثامنية وعرشين فلألم واحد ىف اربعة باربعة ولإلخوة ألم اثنان  للمداخلة ىف املوافقة
 ىف اربعة بثامنية ولألخوات ألب اربعة ىف اربعة بستة عرش وهذه صورهتا

                  4  
  6 28 
 

4 
2 

 6/1أم                   
 3/1ثامنية اخوة ألم      

  3/2ثامنى اخوات ألب  

1 
2 
4 

4 
8 

16 
  7  

 
وىف أم وثامنية اخوة ألم واربعة وعرشـين اخـوات ألب أصـلها سـتة وتعـول لسـبعة وجـزء 
سهمها اثنا عرش للموافقة ىف املوافقة وتصح من اربعة وثامنني فلألم واحد ىف اثنـى عرشـ بـاثنى 
عرش ولالخوة ألم اثنان ىف اثنى عرشـ بأربعـة وعرشـين ولألخـوات ألب اربعـة ىف اثنـى عرشـ 

 واربعني وهذه صورهتا بثامنية
  12  
  6 48 
 

4 
6 

   6/1أم                            
   3/1ثامنية اخوة ألم               

  3/2اربعة و عرشين اخوات ألب   

1 
2 
4 

12 
24 
84 

  7  
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وىف زوج  و أربعة اخوة ألم واثنتى عرشة اخـوات ألب اصـلها سـتة وتعـول لتسـعة وجـزء 
ينة ىف املوافقة وتصح من أربعـة ومخسـني فللـزوج ثالثـة ىف سـتة بثامنيـة عرشـ سهمها ستة للمبا

ولالخوة ألم اثنان ىف ستة باثنى عرش ولالخـوات ألب أربعـة ىف سـتة بأربعـة وعرشـين وهـذه 
 صورهتا

  6  
  6 54 
 

2 
3 

  2/1زوج                    
  3/1أربعة اخوة ألم          

  3/2اثنتى عرشة اخوات ألب 

3 
2 
4 

18 
12 
24 

  9  
 

وىف زوجة واربعة جدات وعمني اصلها اثناعرش وجزء سهمها اثنان للمامثلة ىف مباينة فريق 
وموافقة اآلخر وتصح من اربعة وعرشـين فللزوجـة ثالثـة ىف اثنـني بسـتة وللجـدات اثنـان ىف 

 اثنني بأربعة وللعمني سبعة ىف اثنني بأربعة عرش وهذه صورهتا
  2  
  12 24 
 

2 
2 

     4/1زوجة        
 6/1أربعة جدات 
 عمني           ع

3 
2 
7 

6 
4 

14 
 

وىف أم وأربعة اخوة ألم وعرشة أعامم اصلها ستة وجزء سهمها عرشـة للمذاخلـة ىف مباينـة 
فريق وموافقة اآلخر وتصح من ستني فلألم واحد ىف عرشة بعرشة ولالخوة ألم اثنان ىف عرشة 

 ثالثة ىف عرشة بثالثني وهذه صورهتا  بعرشين ولألعامم
  10  
  6 60 
 

2 
10 

     6/1أم              
 3/1أربعة اخوة ألم 
 عرشة اعامم      ع

1 
2 
3 

10 
20 
30 
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وىف أم وعرشــين اخــوة ألم ومخســة وعرشــين اعاممــا اصــلها ســتة وجــزء ســهمها مخســون   
ثامئـة فلـألم واحـد ىف مخسـني بخمسـني للموافقة ىف مباينة فريق وموافقة اآلخـر وتصـح مـن ثل

 ولإلخوة ألم اثنان ىف مخسني بامئة ولألعامم ثالثة ىف مخسني بامئة ومخسني وهذه صورهتا
   50  
  6 300 
 

10 
25 

 6/1أم                    
 3/1عرشين اخوة ألم      

 مخسة وعرشين اعامم   ع

1 
2 
3 

50 
100 
150 

عة اعامم اصلها ستة وجزء سهمها اربعة عرش للمباينة ىف مباينة وىف أم وأربعة اخوة ألم وسب
فريق وموافقة اآلخر وتصح من اربعة وثامنني فلألم واحد ىف اربعة عرش بأربعة عرش ولألخـوة 
ألم اثنان ىف اربعة عرش بثامنية وعرشـين ولألعـامم ثالثـة ىف اربعـة عرشـ بـاثنني واربعـني وهـذه 

 صورهتا
   14  
  6 84 
 

2 
7 

 6/1أم 
 3/1اربعة اخوة ألم 
 سبعة اعامم  ع

1 
2 
3 

14 
28 
42 

 
 اإلنكسار عىل ثالثة فرق

اذا كان اإلنكسار عىل ثالثة فرق فانظر بني كل فريق وسهامه بالتوافق والتباين وحينئذ فاما 
وتوافق ان تباين السهام الفرق الثالثة او توافقها او توافق فريقني وتباين اآلخر او تباين فريقني 

اآلخر فهذه اربعـة احـوال فـاحفظ املبـاين بتاممـه ووفـق املوافـق ثـم انظـر بـني املحفـوظ االول 
واملحفوظ الثانى بالنسب االربع فخذ احدمها ان متـاثال واكربمهـا ان تـداخال وحاصـل رضب 
وفق احدمها ىف كامل اآلخر ان توافقا وحاصل رضب احدمها ىف اآلخر ان تباينا ثم انظر بني ما 
اخذته واملحفـوظ الثالـث بالنسـب االربـع ايضـا فخـذ احـدمها ان متـاثال واكربمهـا ان تـداخال 
وحاصل رضب وفق احدمها ىف كامل اآلخـر ان توافقـا وحاصـل رضب احـدمها ىف االخـر ان 
تباينا ويسمى هذا املأخوذ جـزء السـهم فارضبـه ىف اصـل املسـألة او عوهلـا ان كانـت عائلـة فـام 

 لة وكل من له يشء من اصل املسألة اخذه مرضوبا ىف جزء السهمحصل تصح منه املسأ
ففى اربع جدات وست عرشة اخوة ألم واربعني اخوات ألب اصـلها سـتة وتعـول لسـبعة 
وجزء سهمها اربعون للمداخلـة ثـم املوافقـة وتصـح مـن مـائتني وثامنـني فللجـدات واحـد ىف 

ثنـان ىف اربعـني بثامنـني ولكـل واحـد اربعني باربعني ولكل واحدة منهن عرشـة ولإلخـوة ألم ا
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منهم مخسة ولألخوات ألب اربعـة ىف اربعـني بامئـة وسـتني ولكـل واحـدة مـنهن اربعـة وهـذه 
 صورهتا                                 

  40  
  6 280 

     4      
  8=8 

40=10 

  6/1اربع جدات          
 3/1ست عرشة اخوة ألم   

  3/2 اربعني اخوات ألب  

1 
2 
4 

40 
80 

160 
  7  

ويقاس عىل املذكور اإلنكسار عىل اربعة فـرق كـزوجتني وثـامن جـدات واربعـني اخـوة ألم 
وثالث اخوات ألب اصلها اثنا عرش وتعول لسبعة عرش وجـزء سـهمها سـتون للمداخلـة ثـم 

نـني ولكـل املوافقة ثم املباينة وتصـح مـن الـف وعرشـين فللـزوجتني ثالثـة ىف سـتني بامئـة وثام
واحدة منهام تسعون وللجدات اثنان ىف ستني بامئة وعرشين ولكـل واحـدة مـنهن مخسـة عرشـ 
ولالخوة ألم اربعة ىف ستني بامئتني واربعني ولكل واحد منهم سـتة ولالخـوات ألب ثامنيـة ىف 

 ستني باربعامئة وثامنني ولكل واحدة منهن مائة وستون وهذه صورهتا
  60  
  12 1020 

2 
4=4 

20=10 
60=3 

  4/1زوجتني            
  6/1ثامن جدات        

  3/1اربعني اخوة الم    
  3/2ثالث اخوات الب  

3 
2 
4 
8 

180 
120 
240 
480 

  17  
 املناسخات

 املناسخة هى أن يموت انسان فلم تقسم تركته حتى يموت احد ورثته
صـحح لكـل ميـت مسـألة فـان فاذا مات انسان عن ورثـة ثـم مـات احـدهم قبـل القسـمة ف

انقسمت سهام امليت الثانى من املسألة االوىل عىل مسألته فاجلامعة للمسألتني مصـحح املسـألة 
االوىل مثاله ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم ماتت الزوج عن ابن وبنت فأصل مسـألة امليـت 

لباقى واحد وأصل االول من ستة ومنها تصح للزوج النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان وللعم ا
مسألة امليت الثانى من ثالثة ومنها تصح لإلبن اثنان وللبنـت واحـد وسـهام امليـت الثـانى مـن 
املسألة االوىل ثالثة وهـى منقسـمة عـىل مسـألته فتكـون اجلامعـة للمسـألتني مـن سـتة مصـحح 

 ة االوىل وهذه صورهتااملسأل
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   3 6 

 2/1زوج   
 3/1ام     

 عم      ع

    مات
2 
1 

 ابن  
 بنت

 2 ع
1 

2 
1 

 
اما اذا مل تنقسم سـهام امليـت الثـانى مـن املسـألة االوىل عـىل مسـألته فـان كـان بيـنهام توافـق 
فارضب وفق الثانية ىف مجيع االوىل وان كان بينهام تباين فارضب مجيع الثانية ىف مجيع االوىل فام 

وىل اخـذه مرضـوبا ىف وفـق الثانيـة ىف حصل تكون منه اجلامعة للمسألتني فمن له يشء مـن اال
التوافق وىف مجيعها ىف التباين ومن له يشء من الثانية اخذه مرضوبا ىف وفق سهام امليـت الثـانى 

 من االوىل ىف التوافق وىف مجيعها ىف التباين
مثال التوافق ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم مـات الـزوج عـن ابـن واربـع بنـات فأصـل 

ول من ستة ومنها تصح للزوج النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان وللعـم البـاقى مسألة امليت اال
واحد وأصل مسألة امليت الثانى من ستة وسهامه من املسألة االوىل ثالثة التنقسم عىل مسـألته 
وبينهام توافق بالثلث فارضب وفق الثانية اثنني ىف مجيـع االوىل سـتة يكـون احلاصـل اثنـا عرشـ 

سألتني فلألم اثنان باربعة وللعم واحد ىف اثنني باثنني ولإلبن اثنـان ىف واحـد وهى اجلامعة للم
 باثنني وللبنات اربعة ىف واحد باربعة وهذه صورهتا

 1   2  
 6   6 12 

 2/1زوج 
 3/1ام    

 عم    ع

3 
2 
1 

    مات
4 
2 

 ابن         
 اربع بنات

 2 ع
4 

2 
4 

 
وأم وعم ثم مات الزوج عن ابن وثـالث بنـات وسـهامه مثال التباين ماتت امرأة عن زوج 

من املسألة االوىل ثالثة التنقسم عىل مسألته بل بينهام تباين فارضب مجيع الثانية مخسة ىف االوىل 
ستة يكون احلاصل ثالثني وهى اجلامعة للمسألتني فلألم اثنان ىف مخسة بعرشة وللعم واحد ىف 

 بستة وللبنات ثالثة ىف ثالثة بتسعة وهذه صورهتا مخسة بخمسة ولإلبن اثنان ىف ثالثة
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 6  5 30 

 2/1زوج 
 3/1ام    

 عم    ع

3 
2 
1 

   مات
10 

5 
 ابن 

 ثالث بنات
2 
3 

6 
9 

 
 مرياث اخلنثى املشكل

 وهو آدمى له آلة الرجل وآلة املرأة اوله ثقبة التشبه واحدة منهام
ة وال بأنوثة فيعامـل هـو ومـن معـه مـن فاذا كان ىف الورثة خنثى مشكل اى مل يتضح بذكور

الورثة باألرض من ذكورة اخلنثـى وأنوثتـه فمـن اليـرث باحـدمها اليعطـى شـيئا ومـن اختلـف 
نصيبه هبام يعطى نصيبه األقل ومن مل خيتلف نصيبه هبام يعطى نصـيبه كـامال ويوفـق البـاقى اىل 

 اتضاح حال املشكل فيعمل بحسبه او اىل ان يصطلحوا
اخلنثى ان تصحح املسألة بتقدير ذكورته فقط وبتقدير أنوثته فقـط ثـم تنظـر  وكيفية حساب

بني املسألتني بالنسب االربع وحتصل أقل عـدد ينقسـم عـىل كـل مـن املسـألتني فـام حصـل هـو 
اجلامعة للمسألتني فتنقسم عىل كل من املسألتني فام خرج فهو جزء السـهم لكـل مـن املسـألتني 

ن كل مـن املسـألتني ىف جـزء سـهمه يظهـر لكـل وارث األقـل فاذا رضبت نصيب كل وارث م
 فيعطاه ويواقف الباقى

ففى زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورة من ثامنية للزوجة الثمن واحـد وللولـد البـاقى 
واليشء للعم ومسألة األنوثة من ثامنية ايضا للزوجة الثمن واحد وللولد النصف اربعة وللعم 

سألتني متاثل فخذ احدامها وتصري اجلامعة ثامنية فاذا قسـمتها عـىل كـل مـن الباقى ثالثة وبني امل
املسألتني خيرج جزء السـهم واحـد فللزوجـة واحـد ىف واحـد بواحـد سـواء كانـت مـن مسـألة 
الذكورة او من مسألة األنوثة فتعطى واحدا اذ ال أقل هلا مـن النصـيبني وللخنثـى مـن مسـألت 

ه من مسألة األنوثة اربعة ىف واحد باربعة فيعطـى اربعـة الهنـا الذكورة سبعة ىف واحد بسبعة ول
أقل النصيبني وللعم من مسألة األنوثة ثالثة ىف واحد بثالثة واليشء له من مسألة الذكورة فـال 
يعطى شيئا ويقف الثالثة فان اتضح اخلنثى بالذكورة اخذها وان اتضح باألنوثـة اخـذها العـم 

 وهذه صورهتا 
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 1 1  
 8 8 8 

  زوجة
 ولد خنثى

 عم

1 
7 

1 
4 
3 

1 
4 

 )3(موقوف           أنثى         ذكرا                                                                           
وىف أم وولــد أب خنثــى وعــم مســألة الــذكورة مــن ثالثــة ومســألة األنوثــة مــن ســتة وبــني 
املسألتني تداخل فاجلامعة ستة اكربمها فاذا قسمتها اىل الثالثة التى هى املسألة االوىل خيرج جزء 

ألة الثانية خيرج جزء السهم واحد فلألم مسألة السهم اثنان واذا قسمتها اىل الستة التى هى املس
الذكورة واحد ىف اثنني باثنني وهلا من مسألة األنوثة اثنان ىف واحد باثنني فتعطى اثنني اذ ال أقل 
هلا من النصيبني وللخنثى من مسألة الذكورة اثنان ىف اثنني باربعة وله من مسألة األنوثـة ثالثـة 

هنا أقل النصيبني وللعم من مسألة األنوثة واحد ىف واحد بواحد ىف واحد بثالثة فيعطى ثالثة أل
وال يشء له من مسألة الذكورة فال يعطى شـيئا ويوقـف الواحـد فـان اتضـح اخلنثـى بالـذكورة 

 اخذه وان اتضح باألنوثة اخذه العم وهذه صورهتا
 2 1  
 3 6 6 
   ام

 ولداب خنثى
 عم

1 
2 

2 
3 
1 

2 
3 

 )1(موقوف           أنثى         ذكرا                                                                                
لد اب خنثى مسألة الذكورة من ستة ومسألة األنوثة اصلها ستة وتعول اىل وىف زوج وأم وو

ثامنية وبني املسألتني توافق بالنصف فيرضب وفق احدامها ىف كامل االخرى فحاصل الرضـب 
اربعة وعرشون وهو اجلامعة فاذا قسمتها عىل الستة التى هى املسألة االوىل خيـرج جـزء السـهم 

ثامنية التى هى املسألة الثانية خيرج جزء السهم ثالثة فللزوج من مسألة اربعة واذا قسمتها عىل ال
الذكورة ثالثة ىف اربعة باثنى عرش وله من مسـألة األنوثـة ثالثـة ىف ثالثـة بتسـعة فيعطـى تسـعة 
ألهنا اقل النضيبني ولألم من مسألة الذكورة اثنان ىف اربعة بثامنية وهلا من مسـألة األنوثـة اثنـان 

بستة فتعطى ستة ألهنـا أقـل النصـيبني وللخنثـى مـن مسـألة الـذكورة واحـد ىف اربعـة ىف ثالثة 
باربعة وله من مسألة األنوثة ثالثة ىف ثالثة بتسـعة فيعطـى اربعـة ألهنـا أقـل النصـيبني ويوقـف 
اخلمسة فان اتضح اخلنثى باألنوثة اخذها وان اتضـح بالـذكورة رد ثالثـة للـزوج واثنـان لـألم 

 وهذه صورهتا 
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 4 3  
 6 6 24 

 زوج
 ام

 ولد اب خنثى

3 
2 
1 

3 
2 
3 

9 
6 
4 

 )5(موقوف   8 
وىف ابن وولد خنثى مسألة الذكورة من اثنني ومسألة األنوثة من ثالثة وبني املسـألتني تبـاين 
فترضب احدامها ىف االخرى حيصل ستة وهى اجلامعة فاذا قسمتها عـىل مسـألة الـذكورة اثنـني 

ة واذا قسمتها عىل مسألة األنوثة ثالثة خيـرج جـزء السـهم اثنـان فلإلبـن خيرج جزء السهم ثالث
من مسألة الذكورة واحد ىف ثالثة بثالثة وله مـن مسـألة األنوثـة اثنـان ىف اثنـني باربعـة فيعطـى 
ثالثة الهنا اقل النصيبني وللخنثى من مسألة الذكورة واحد ىف ثالثة بثالثة ومن مسألة األنوثـة 

بـاثنني فيعطـى اثنـني الهنـام اقـل النصـيبني ويوقـف الواحـد فـان اتضـح اخلنثـى واحد ىف اثنني 
 بالذكورة اخذه وان اتضح باألنوثة اخذه اإلبن وهذه صورهتا 

 3 2  
 2 3 6 

 ابن 
 ولد خنثى

1 
1 

2 
1 

3 
2 

 )1(موقوف 
 مرياث املفقود

ّ هـو املفقود هو من غاب عن وطنه وطالت غيبة وانقطع خربه وجهل حاله فال ي درى أحـي
 او ميت

فاذا كان من مجلة الورثة مفقود فيعامل كل من الورثة احلارضين باالرض ىف حقـه مـن حيـاة 
املفقود وموته فمن ال يرث باحدمها ال يعطى شيئا ومن اختلف نضيبه هبام يعطى االقل ومن مل 

ياتـه او موتـه او خيتلف نصيبه هبام يعطى كامال ويوقف املال كله او الباقى حتى يظهر احلـال بح
 حيكم القاىض بموته اجتهادا

وكيفية حساب املفقود ان تصحح مسألة حلياته ومسألة ملوته ثم تنظر بني املسألتني بالنسـب 
االربع وحتصل اقل عدد ينقسم عىل كل من املسألتني فام حصل هو اجلامعة للمسـألتني فتقسـم 

ملسالتني فاذا رضبت نصيب كل وارث عىل كل من املسألتني فام خرج هو جوء السهم لكل من ا
 من كل من املسالتني ىف جزء سهمه يظهر لكل وارث االقل فيعطاه ويوقف املشكوك فيه

ففى زوج وأم واخت ألب واخ ألبوين مفقود مسألة احلياة من ستة ومسـألة املـوت اصـلها 
امل االخـرى من ستة وتعول لثامنية وبني املسألتني تواقف بالنصف فيرضب وفق احدامها ىف ك
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حيصل اربعة وعرشون وهى اجلامعة للمسألتني فاذا قسمتها عىل الستة التى هـى املسـألة االوىل 
خيرج جزء السهم اربعة واذا قسمتها عىل الثامنية التـى هـى املسـألة الثانيـة حيصـل جـزء السـهم 

ىف ثالثة بتسعة  ثالثة فللزوج من مسألة احلياة ثالثة ىف اربعة باثنى عرش ومن مسألة املوت ثالثة
فيعطى تسعة ألهنا أقل النصيبني ولـألم مـن مسـألة احليـاة واحـد ىف اربعـة باربعـة ومـن مسـألة 
املوت اثنان ىف ثالثة بستة فتعطى اربعة ألهنا أقـل النصـيبني ولألخـت ألب مـن مسـألة املـوت 

ى وهو احد عرش ثالثة ىف ثالثة بتسعة وال يشء هلا من مسألة احلياة فال تعطى شيئا ويوقف الباق
اىل البيان فان بانت حياة املفقود كان له منه ثامنية وللزوج ثالثة ومـع األم حقهـا وان بـان موتـه 

 كان لألم منه اثنان ولألخت ألب تسعة ومع الزوج حقه وهذه صورهتا
 4 3  
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 )11(موقوف  8   
 اث احلملمري

فاذا كان من مجلة الورثة محل فيعامل كل من الورثة املوجودين بـاالرض ىف حقـه مـن مـوت 
احلمل وحياته وذكورته وأنوثته وانفراده وتعـدده فمـن ال يـرث باحـد التقـادير ال يعطـى شـيئا 
ومن اختلف نصيبه بكل تقدير وهو مقدر يعطى األقل وان كان غري مقدر فال يعطى شيئا ومن 

خيتلف نصيبه بكل تقدير يعطى كامال ويوقـف املشـكوك فيـه اىل وضـع احلمـل او يبـني ان ال مل 
 محل

وكيفية حساب احلمل ان تصحح مسألة ملوته ثم لذكورته ثم لكونه انثى واحـدة ثـم لكونـه 
انثى متعددة ثم تنظر بني املسائل بالنسب االربع وحتصل اقل عدد ينقسم عىل كل مـن املسـائل 

اجلامعة لتلك املسائل فتقسم عىل كل مسألة فخارج القسمة هو جزء سـهم تلـك فام حصل هو 
املسألة فاذا رضبت نصيب كل وارث من كل مسألة ىف جزء سـهمها يظهـر لكـل وارث االقـل 

 فيعطاه ويوقف املشكوك فيه 
ففى زوجة حامل وابوين اصلها من اربعة ان قدر احلمل ميتا ومن اربعـة وعرشـين ان قـدر 

انثى واحدة ومن سبعة وعرشين بعـول ان قـدر انثـى متعـددة واالوىل داخلـة ىف الثانيـة ذكرا او 
فخذ الثانية الهنا اكرب العددين وبني الثانية والثالثة متاثل فخذ احد العددين وبينه وبـني الرابعـة 
توافق بالثلث فيرضب وفق احدامها ىف كامل االخرى حيصل مائتان وستة عرش وهـى اجلامعـة 

متها عىل االربعة التى هى املسألة االوىل خيرج جزء السهم اربعة ومخسون واذا قسـمتها فاذا قس
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عىل االربعة والعرشين التى هى املسألة الثانية والثالثة خيرج جزء السهم تسعة واذا قسمتها عىل 
السبعة والعرشين خيرج جزء السهم ثامنية فللزوجة واحد مـن اربعـة ىف اربعـة ومخسـني باربعـة 

سني وهلا ثالثة من اربعة وعرشين ىف تسعة بسبعة وعرشين وهلا ثالثة من اربعة وعرشين ىف ومخ
ثامنية باربعة وعرشين فتعطى اربعة وعرشين ولألم واحد مـن اربعـة ىف اربعـة ومخسـني باربعـة 
ومخسني وهلا اربعة من اربعة وعرشين ىف تسعة بستة وثالثني وهلا اربعة مـن سـبعة وعرشـين ىف 

باثنني وثالثني فتعطى اثنني وثالثني ولألب اثنان من اربعة ىف اربعة ومخسني بامئة وثامنيـة ثامنية 
وله اربعة من اربعة وعرشين ىف تسـعة بسـتة وثالثـني ولـه مخسـة مـن اربعـة وعرشـين ىف تسـعة 
بخمسة واربعني وله اربعة من سبعة وعرشين ىف ثامنيـة بـاثنني وثالثـني فيعطـى اثنـني وثالثـني 

الباقى وهو مائة وثامنية وعرشون فان وضعته الزوجة ميتـا اخـذت مـن البـاقى ثالثـني ويوقف 
ليكمل هلا اربعة ومخسون ورد لألم اثنان وعرشون ليكمل هلا اربعـة ومخسـون ورد لـألب سـتة 
وسبعون ليكمل له مائة وثامنية وان ظهر ذكرا اخذ مائة وسبعة عرش ورد للزوجة ثالثة ليكمل 

ورد لألم اربعة ليكمل هلـا سـتة وثالثـون ورد لـألب اربعـة ايضـا وان ظهـر هلا سبعة وعرشون 
انثى واحدة اخذت مائة وثامنية ورد للزوجة ثالثة ليكمل هلا سـبعة وعرشـون ورد لـألم اربعـة 
ليكمل هلا ستة وثالثون ورد لألب ثالثة عرش ليكمل له مخسة واربعون وان ظهر انثى متعـددة 

 ا اخذت الباقى كله وهذه صورهت
 54 9 9 8  
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  انثى متعددة انثى واحدة ذكرا موته 
 )128(موقوف 

 مرياث الغرقى ونحوهم
اذا مات متوارثان بغرق او هدم او حريق او نازل ومل يعلم سبق موت احدمها فال يتوارثـان 

 تركة كل منهام لباقى ورثته وكأن ال قرابة بينهام وال غريها من اسباب االرث بل تكون
فائدة لـو مـات متوارثـان عنـد الـزوال مـثال ىف يـوم واحـد وكـان احـدمها باملرشـق واآلخـر 
باملغرب ورث الذى مات باملغرب من الذى مات باملرشق الن الشمس تطلع وتـزول وتغـرب 

 مات قبل املغربى جزمادىف املرشق قبل املغرب فاملرشقى 
 مسائل الرد
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وهو ضد العـول قـال ىف االعانـة وافتـى املتـأخرون اذا مل ينـتظم بيـت املـال بـالرد عـىل اهـل 
 الفرض غري الزوجني ما فضل عن فروضهم فان مل يكونوا رصف اىل ذوى األرحام انتهى

 اومسائل الرد قسامن قسم ال يكون فيه احد الزوجني وقسم يكون فيه احدمه
 القسم االول

فان مل يكن ىف املسألة احد الزوجني فان كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم او جدة او بنت 
 او بنت ابن او اخت فله كل املال فرضا وردا

وان كان من يرد عليـه صـنفا واحـدا كاجلـدات والبنـات وبنـات اإلبـن واالخـوات فاصـل 
 مسألة الرد عدد رؤسهم 

نفني فاكثر فاعرف اصل مسـألتهم ثـم مجعـت فروضـهم فـاملجتمع وان كان من يرد عليه ص
منها اصل ملسألة الرد واسقط الباقى من اصل مسألة تلك الفروض كأنـه مل يكـن كبنـت وبنـت 
اإلبن فللبنت النصف ولبنـت اإلبـن السـدس فـاذا مجعـت فروضـهام مـن اصـل املسـألة لتلـك 

ة الرد من اربعة فللبنـت ثالثـة فرضـا الفروض كانت اربعة فهى اصل ملسألة الرد فتجعل مسأل
 وردا ولبنت اإلبن واحد فرضا وردا 

 القسم الثانى
فان كان ىف املسألة احد الزوجني فخذ له فرضه من خمـرج فـرض الزوجيـة وهـو واحـد مـن 
اثنني او اربعة او ثامنية ثم ان كان من يرد عليه شخصا واحدا او صنفا واحدا فأصل مسألة الرد 

الزوجيــة فأحــد الــزوجني يأخــذ فرضــه والبــاقى لــذلك الشــخص او لــذلك  هــو خمــرج فــرض
الصنف كزوجة وبنت او زوج وام او زوج وثالث بنات وان كان من يـرد عليـه صـنفني فـاكثر 
فاعمل مسألتني مسألة الزوجية من خمرج فرضها ومسألة الـرد للبـاقني مـن الورثـة بـان مجعـت 

مسألة الزوجيـة عـىل مسـألة الـرد فمخـرج فـرض فروضهم من مسألتهم فان انقسم الباقى من 
الزوجية هى اجلامعة ملسألتى الزوجية والرد فاحد الزوجني يأخذ فرضه ويقسم الباقى عىل من 
يرد عليه كزوجة وام واخوين ألم فمسألة الزوجية من اربعة للزوجة منها واحد والباقى ثالثـة 

جلامعة خمـرج فـرض الزوجيـة وهـو اربعـة وهى منقسمة عىل مسألة الرد الهنا من ثالثة فتصري ا
 فللزوجة واحد ولألم واحد ولألخوين ألم اثنان وهذه صورهتا
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وان مل ينقسم الباقى من مسألة الزوجية عـىل مسـألة الـرد فـارضب مجيـع مسـألة الـرد ىف   
ألتى الزوجيـة والـرد فمـن لـه يشء مـن مسـألة مجيع مسألة الزوجية فام حصل هـو اجلامعـة ملسـ

الزوجية اخذه مرضوبا ىف مسألة الرد ومن له يشء من مسألة الرد اخذه مرضوبا ىف البـاقى مـن 
 مسألة الزوجية

مثال ذلك زوجة وجدة واخ الم مسـألة الزوجيـة مـن اربعـة للزوجـة واحـد والبـاقى ثالثـة 
الم فارضب مجيـع مسـألة الـرد اثنـني ىف مجيـع ومسألة الرد من اثنني واحد للجدة وواحد لألخ 

خمرج فرض الزوجية اربعة حيصل ثامنية وهى اجلامعة فللزوجة واحد ىف اثنني باثنني ولكل من 
 اجلدة واالخ الم واحد ىف ثالثة بثالثة وهذه صورهتا 
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 قسمة الرتكة

املقصودة من هذا الفن وما تقدم من تأصـيل املسـائل وتصـحيحها قسمة الرتكات هى ثمرة 
 انام هو وسيلة هلا 

وىف قسمة الرتكة اوجه كثرية اشهرها ان ترضب نصيب كـل وارث مـن مصـحح املسـألة ىف 
الرتكة فام حصـل اقسـمه عـىل مصـحح املسـألة خيـرج مـا لـذلك الـوارث مثـال ذلـك زوج وام 

فأصل املسألة ستة وتعول لثامنية ومنها تصح فارضب ثالثة وشقيقة وترك امليت مائة الف ربية 
للزوج ىف مجلة عدد الرتكة مائة الف حتصل ثالثامئـة آالف اقسـمها عـىل مصـحح املسـألة ثامنيـة 

وكذا للشقيقة وارضب اثنني لـألم ىف عـدد الرتكـة مائـة  (37.500)خيرج نصيب الزوج وذلك
   (25.000)سـألة ثامنيـة خيـرج نصـيب األم الـف حتصـل مائتـا آالف اقسـمها عـىل مصـحح امل

 وهذه صورهتا
 6 100.000 

 37.500 3 2/1زوج     
 25.000 2 3/1ام       

 37.500 3 2/1شقيقة  
                                                                      8       
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الـتامم والصـالة والسـالم عـىل خـري  وليكن هذا آخر الكالم ىف هذه الرسالة واحلمد هللا عـىل
 االنام سيدنا حممد وعىل آله وصحبه مصابيح االمم

بحمد اهللا وعونه وحسن توفيقه وأسأله سبحانه وتعاىل ان جيعلها خالصة الرسالة وقد متت 
لوجهه الكريم وان يعم النفع هبا جلميع املسلمني واملأمول ممن طلع عىل هذه الرســـالة من اهل 

اىل ما هـو احلـق والصـواب ولـه عـىل ذلـك مـن اهللا االجـر  إما هو متعني اخلط املعرفة ان يصلح
ــه  ــع االوزار ان ــه مــن مجي ــيس ىل اال اجلمــع واالختصــار واســتغفر اهللا واتــوب الي ــواب ول والث
دنا حممد وآلـــه وصحــــبه وسلم  واحلــمد هللا رب العاملني ّ  الكـــريم الغفار وصـىل اهللا عىل سي

 


